Ata da reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque do Carmo referente ao
mês do Fevereiro de 2017.
Aos vigésimo quinto dias de Fevereiro de 2017 nas dependências do Parque
do Carmo Olavo Egydio Setubal , sito a Av Afonso de Sampaio e Souza- 951,
reuniram se Conselheiros Gestores do Parque do Carmo e Convidados , para
analisar , apreciar e deliberar os itens da pauta . Os conselheiros presentes
foram: VER LISTA DE PRESENÇA .
PAUTA : Abertura-informes; Situação atual do Parque do Carmo; movimento
em prol do parque do Carmo.
ABERTURA: A coordenadora Marcia conferiu a presença dos conselheiros
titulares dos Gestores do Pq do Carmo que forma total de 9, agradeceu a
presença de todos e deu aberto a reunião. Fez a leitura da Pauta do na qual foi
aprovado por unanimidade.
RELATO DA REUNIÃO: A Sra Marcia proferiu que tem conhecimento do
comercio de alimentos pelos membros da cooperativa e também de discutirmos
a eleição dos conselheiros que se encerra em junho deste ano.
Quanto a situação do Parque do Carmo continua inalterada das necessidades
já antes proferidas. No setor de manutenção não temos o contingente. Os
materiais para limpeza ainda estão servidas por doações mas que que não
satisfaz a necessidade .A limpeza nos toaletes e recolhimento de lixo tem sido
feito com a voluntariedade da cooperativa inerente no Parque do Carmo.
A limpeza voluntariedade da Federação de Sakura e Ipê do Brasil, em alguns
arredores do Pq do Carmo. A limpeza das arvores de cerejeiras ,a FSIB vem
fazendo a limpeza de seus bosques , utilizando de seus recursos financeiros
proferiu o conselheiro que representa esta entidade. A Sra Marcia abre a
discussão aos presentes na qual tivemos a seguinte fala. Um dos convidados
alerta quanto ao perigo da dengue uma vez que se acumula copos de
plásticos ,gerando um berçário para os mesmos. Sabido da deficiência de
papel higiênico mas que a população não tem contribuído com uso adequado ,
levando partes deste materiais. -Afixar ao arredores dos parques solicitando
doações de materiais de limpeza aos usuários. Levar uma conscientização de
limpeza aos usuários para gerar menos lixos no Pq do Carmo. Os conselheiros
que tiveram na palestra do Secretario Gilberto Natalini, no dia onze de fevereiro,
comentaram que o secretário proferiu da seguinte maneira. “Estamos a mais
de um mês na gestão da prefeitura e que as situações dos parques já estão
sendo analisadas e muito delas já estão em fase de licitação , que demora
pelo menos 90 dias .Os problemas dos parques menores estão sendo
incorporadas por grandes e medias empresas ou pela própria população de
usuários ,mas que para grandes parques sugere se o mutirão e doação”.. O
grupo de escuteiros se prontificou a aderir quanto a limpeza no parque
cuidando de banheiros.
Nada mais a comentar a coordenadora Marcia encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos e sobretudo pela participação. Eu Koniti
Wada secretario em exercício redigi esta ata de reuniao e dou fé da veracidade
do relato.
Conselheiro Koniti Wada.

